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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 
 
 

 
 
 
Vážení čtenáři z řad veřejnosti, milí studenti, kolegové, přátelé a příznivci naší školy, 
 
školní rok 2019/2020 máme navzdory epidemii úspěšně za sebou a před vámi leží výroční 
zpráva, na kterou jsem opravdu hrdá. Naše škola ušla opět kus cesty vpřed. Povedlo se nám 
oslovit dostatečný počet uchazečů o studium a náš první ročník praská ve švech. Od března 
jsme si mohli vyzkoušet, že když přijde krize, dá se vyučovat a být v kontaktu i online. Velkou 
radost nám udělali naše letošní třeťačky, které byly u absolutoria mimořádně úspěšné. Mapa 
našich absolventů, jak se můžete dočíst dále, nám ukazuje, že činnost školy má smysl a že 
je velkým přínosem pro celou společnost. 
 
Při pohledu zpět mě naplňuje pocit vděčnosti za všechno to všední, co ve škole denně 
zažíváme. A také za setkání a události, které se řadí k těm výjimečným, které podporují 
výchovně vzdělávací proces, formují myšlení a postoje našich studentů a také přispívají 
k budování dobrých vztahů. Těch si u nás považujeme ze všeho nejvíc a vůbec je nevnímá-
me jako samozřejmost. 
 
Přeji naší škole, aby se jí dařilo i v dalším období, a nám všem, abychom byli zdraví a plní 
elánu pokračovat v započatém díle. 
 

Renáta Michálková, ředitelka 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE* 
 
 
NÁZEV ŠKOLY 
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 
 
ADRESA 
Opletalova 6 
602 00 Brno 
 
ZŘIZOVATEL 
Českobratrská církev evangelická 
 
PRÁVNÍ FORMA 
Školská právnická osoba 
 
SOUČÁSTI ŠKOLY 
Vyšší odborná škola 
Domov mládeže 
 
KONTAKTY 
E-mail: vos@eabrno.cz 
Tel.: +420 542 221 741 
Web: vos.eabrno.cz 
IČ: 00226432 
ID datové schránky: dwes4m9 
Číslo účtu: 816240621/0100 
 
ŘEDITELKA 
Mgr. Renáta Michálková (michalkova@eabrno.cz) 
 
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 
Mgr. Jan Vybíral (vybiral@eabrno.cz) 
 
HOSPODÁŘKA A ASISTENTKA ŘEDITELKY 
Mgr. Marta Joanidisová, DiS (joanidisova@eabrno.cz) 
 
KAPLANKA 
Mgr. Marta Židková (zidkova@eabrno.cz)  
 
VEDOUCÍ DOMOVA MLÁDEŽE 
Mgr. Markéta Kleinwächterová (kleinwachterova@eabrno.cz)  
 
ŠKOLSKÁ RADA 
Mgr. Alžběta Macková, předsedkyně, jmenována 15. 10. 2020 
Zuzana Mrázková, místopředsedkyně, jmenována 15. 10. 2020 
Mgr. Jan Vybíral, zapisovatel, jmenován 15. 10. 2020 
 
RADA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY 
Mgr. Helena Wernischová, předsedkyně rady, jmenována 21. 2. 2017 
Ing. Věra Štulcová, členka rady, jmenována 21. 2. 2017 
RNDr. Olga Židková, členka rady, jmenována 21. 2. 2017 
 
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
JUDr. Adam Csukás (pravnik@e-cirkev.cz) 
 
* Aktuální údaje platné k datu schválení této výroční zprávy.  
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
 
 

ŠKOLA A STUDIUM 
 
 
POJETÍ STUDIA SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 
Studium sociální práce v akreditovaném oboru 75-32-N/05 Sociálně právní činnost je na naší 
škole koncipováno v souladu s moderními trendy ve vzdělávání sociálních pracovníků. 
Studium je sestaveno ve shodě s požadavky minimálního standardu vzdělávání Asociace 
vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), přičemž tento minimální standard dále specifikuje 
a prohlubuje.  
 

 
 
Naším cílem je zprostředkovat studentům a studentkám (dále jen „studenti“, „absolventi“ 
apod.) takový pohled na sociální práci, který vychází z nejnovějších vědeckých poznatků této 
teoretické, ale rovněž aplikované disciplíny, jejíž snahou je řešit na profesionální úrovni 
problémy lidí nacházejících se v obtížných životních situacích. Tyto situace jsou přitom 
v sociální práci pojímány v kontextu sociální reality, čímž se sociální práce výrazně odlišuje 
od jiných pomáhajících profesí. Sociální pracovník klade důraz na sociální fungování klienta 
a holistické posouzení jeho životní situace, přičemž integruje poznatky jiných disciplín 
s ohledem na svoji optiku a úkol. Specifikem naší školy je reflexe křesťanských motivací 
a hodnot v sociální práci, jakož i spirituálních potřeb klientů.  
  
PROFIL ABSOLVENTA  
 
Absolvent Evangelické akademie, Vyšší odborné školy sociálně právní je identifikován 
s oborem sociální práce, zná jeho poslání, filosofii, hodnoty a historii, rozumí také etickým 
principům obsaženým ve formálních i neformálních kodexech. Teoreticky je obeznámen 
s teoriemi a metodami sociální práce a má schopnost je aplikovat v praxi. Pracuje se 
specifiky profese sociálního pracovníka včetně komplexního posuzování obtížných životních 
situací klientů a vedení písemné dokumentace. Orientuje se přitom v problematice právních 
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předpisů i v síti sociálních a návazných služeb. Absolvent umí aplikovat psychologické 
poznatky do řešení problémů v oblasti sociální práce i pro rozvoj vlastní osobnosti. Orientuje 
se v sociální politice státu, sleduje vývoj a umí jednotlivá opatření aplikovat v praxi a zná 
subjekty a nástroje sociální politiky. Je připraven pracovat napříč rozmanitými oblastmi 
sociální práce, s různými cílovými skupinami. Kromě jednotlivců poskytuje pomoc také celým 
rodinám a dalším skupinám nebo komunitám. 
 
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 V ČÍSLECH  
 
Naše škola dlouhodobě vzdělává studenty ve třech bezparalelních třídách s celkovou 
maximální kapacitou 90 studentů. Každá třída odpovídá jednomu ročníku studia. Na začátku 
školního roku 2019/2020 bylo na naší škole zapsáno 66 studentů. Během sledovaného 
období 9 studentů přerušilo nebo zanechalo vzdělávání. 
 

Třída / ročník Počet studentů 

VOŠ 1 35 

VOŠ 2 20 

VOŠ 3 11  

Celkem 66 

Počty studentů ve školním roce 2019/2020 
 
Přijímací řízení do prvního ročníku probíhalo od června do října 2019 a skládalo se ze tří 
částí: 1. posouzení dokumentů dodaných spolu s přihláškou, 2. posouzení prospěchu 
u maturitní zkoušky a 3. motivačního pohovoru. Celkově mohli uchazeči získat 55 bodů, 
podmínkou přijetí bylo získání minimálně 5 bodů u motivačního pohovoru. Přihlášku si 
podalo celkem 82 uchazečů, samotné přijímací zkoušky (motivačního pohovoru) se 
zúčastnilo 53 uchazečů, přijato bylo 46 uchazečů. Ke studiu se pak zapsalo 35 studentů.  
  

Uchazeči Počet 

Přihlášení 82 

Přišli ke zkoušce 53 

Přijatí 46 

Zapsaní 35 

Počty uchazečů ve školním roce 2019/2020 
 
Absolutorium třetího ročníku se konalo v červnu 2020. Zúčastnilo se ho jedenáct studentů. 
Z toho sedm studentů absolvovalo s vyznamenáním a čtyři studenti prospěli. Předsedkyní 
zkušební komise byla odborem školství krajského úřadu jmenována Mgr. Regina Hronová ze 
sociální VOŠ na Kotlářské. Po dlouhých letech nebylo letos nutné konat opravný termín 
absolutoria!  
 

Výsledky absolutoria 

Prospěli s vyznamenáním 7 

Prospěli 4 

Celkem 11 

Výsledky absolutoria ve školním roce 2019/2020 
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UČEBNY, KNIHOVNA, INFORMAČNÍ SYSTÉM 
 
Výuka probíhala ve třech kmenových třídách a jedné jazykové učebně. Informační 
a komunikační technologie studenti absolvovali v nedaleké základní škole, kde si pronají-
máme počítačovou učebnu. V celé škole je k dispozici wifi připojení k internetu, k němuž se 
studenti připojují z notebooků, tabletů a telefonů.  
 

 
 
Školní knihovna je vybavena odbornou literaturou, časopisy a absolventskými pracemi stu-
dentů. Fond knihovny odpovídá studovaným předmětům v oboru sociálně právní činnost a je 
k dispozici studentům k prezenčním, ale především k absenčním výpůjčkám. Knihovna 
umožňuje snadný a rychlý přístup k vybrané studijní literatuře. Výpůjční protokol je veden 
pomocí lístkové kartotéky propojené s naším počítačovým systémem. Na chodbě před 
knihovnou je umístěna nástěnka, která přehledně informuje studenty i vyučující o novinkách 
v knižním fondu. V knihovně evidujeme celkem 1 600 titulů. Při psaní odborných textů 
(zejména absolventské práce) mohou studenti využívat služeb nedaleké knihovny FSS MU 
nebo Moravské zemské knihovny. 
 
Ve škole byl i nadále plnohodnotně využíván originální, pro potřeby školy speciálně 
designovaný informační systém, který zkvalitňuje komunikaci mezi studenty a pedagogy 
a také usnadňuje práci s informacemi (např. systém databáze praxí a jejich evidence atd.). 
Stále pracujeme na jeho zdokonalování. Součástí informačního systému je samostatný 
evidenční program SAS, který je veden jako matrika školy, evidence majetku, hodnocení 
studentů, absolutoria. Prostřednictvím tohoto evidenčního systému škola předává informace 
MŠMT. 
 
ODBORNÁ PRAXE  
 

Součástí studia na naší škole je více jak 1000 hodin praxe spojené se supervizí – tím se 
podstatně lišíme od teoretického studia na vysoké škole. Kvalitní praktické zkušenosti 
a dovednosti jsou základní předností našich absolventů. Podoby praxe jsou u nás velmi 
rozmanité, protože chceme, aby se naši studenti seznámili s různými cílovými skupinami, 
aby zjistili, jak to chodí na pracovištích různých zřizovatelů (státní instituce, NNO nebo 
církevní organizace) a v různých typech zařízení (úřady, domovy, denní centra, zdravotnická 
zařízení nebo třeba terénní práce).  
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Naše databáze pracovišť praxí v současné době čítá přibližně 170 kontaktů, které jsou 
průběžně aktualizovány. V rámci odborných praxí naše škola ve školním roce 2019/2020 
nově navázala spolupráci například s organizací Agapo, která podporuje pracovní příležitosti 
pro osoby se zdravotním postižením, Chráněným bydlením Ovečka pro osoby s psychiatric-
kým onemocněním (Diakonie Brno), nebo novým kontaktním centrem organizace Drom. 
S brněnskou pobočkou Slezské Diakonie jsme uzavřeli rámcovou smlouvu o spolupráci.    
  
Zajímavým doplňkem odborně-praktické přípravy na naší škole je cyklus přednášek 
a workshopů na témata týkající se různých oblastí sociální práce nazvaný „Tvůrčí dílny pro 
sociální pracovníky“. Proběhly úspěšné prezentace (z toho dvakrát pořádané našimi 
absolventy) „Ženy ve výkonu trestu“ o sociální práci ve věznici Světlá n. S., „Psychologické 
zprávy pro OSPOD“ na téma spolupráce psychologů se sociálními pracovníky, „Mezinárodní 
dobrovolnictví“ o evropských programech mobility pro mládež a zkušenostech z pobytu na 
Srí Lance, jakož i workshop se sociálním kurátorem „Mýty a postoje sociálních pracovníků 
a majoritní společnosti vůči lidem bez domova“. COVID-19 nám bohužel znemožnil pořádání 
dalších sedmi prezentací, doufáme však, že se je podaří uspořádat na jaře 2021.   
 
ZAHRANIČNÍ STÁŽE A VÝMĚNNÉ POBYTY 
 
Reciproční pobyty studentů partnerských škol jsou na naší škole již tradiční událostí. V říjnu 
2019 navštívila naši školu skupina studentů z Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik 
Stuttgart-Botnang. Pedagogové naší školy ve spolupráci s Magistrátem města Brna pro ně 
zorganizovali exkurze ve školních a předškolních zařízeních a spolu se studenty VOŠ 2 jim 
poskytli doprovodnou a tlumočnickou službu. Rovněž proběhlo setkání ve škole, jakož 
i oficiální přijetí studentů na radnici. Poté následovala společná „bojovka“ v centru Brna, kde 
studenti plnili různé úkoly týkající se historie i současnosti města. 
 
V prvním prosincovém týdnu roku 2019 se naši studenti vypravili do Stuttgartu. Studenti 
a pedagogové z partnerské školy připravili pro naše studenty intenzivní program: jeden den 
setkání ve škole, další dny exkurze v zařízeních sociální péče, která jsou zřizována 
Evangelickou společností EVA, s níž máme navázanou dobrou spolupráci. Přínos tohoto 
recipročního pobytu vnímáme jako zásadní. Studenti mají možnost porovnat systém fungo-
vání sociální práce u nás a Německu. Studijně-poznávací pobyt byl kromě finanční 
spoluúčastí studentů hrazen z příspěvku zřizovatele (ČCE), města Brna a města Stuttgart. 
Dlouhodobá plodná spolupráce našich škol byla jmenovitě velmi pozitivně oceněna samot-
ným primátorem města Stuttgart na slavnostním galavečeru, který byl pořádán k 30. výročí 
spolupráce partnerských měst Brna a Stuttgart. Ředitelka naší školy byla součástí oficiální 
delegace města Brna, která u této příležitosti Stuttgart v říjnu 2019 navštívila. 
 

 
 

Stránky partnerské školy ve Stuttgartu referují o naší návštěvě  
 
Na podzim 2019 přijely opět na osmitýdenní stáž studentky z Finska – tentokrát z naší 
partnerské finské školy v Ilmajoki – a vykonaly stáže v Salesiánském středisku v MČ Brno-
Žabovřesky, nízkoprahovém klubu Likusák v rámci organizace Ratolest a v nízkoprahovém 
klubu pro děti a mládež Pavlač (opět provozovaným organizací Ratolest). Studentky se 
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samozřejmě v rámci výuky angličtiny setkaly i s našimi studenty a vyměnily si s nimi zkuše-
nosti ze studentského života v ČR a ve Finsku. Epidemiologická situace na jaře 2020 
bohužel zhatila plány našich i finských studentek navštívit spřátelené organizace. 
 
STUDIJNÍ PORADENSTVÍ  
 
Součástí naší školy je poradenské pracoviště, v němž působí výchovný poradce, metodik 
prevence, kariérový poradce a školní kaplanka. Kromě toho škola poskytuje možnost 
individuálního poradenství pro studenty i veřejnost. 
 
V uplynulém školním roce na naší škole studovalo několik studentů se speciálními studijními 
potřebami. Pro studenty platí doporučení pracovníků pedagogicko-psychologické poradny 
(se kterými je výchovný poradce naší školy podle potřeby v kontaktu). Pedagogové naší 
školy jsou s potřebami studentů seznámeni a v rámci možností jim vycházejí vstříc. Studenti 
mohli samozřejmě využít konzultací s výchovným poradcem a získali podporu i během 
odborných praxí. V rámci konzultací k odborné praxi, k profesnímu portfoliu a k cizojazyčné-
mu CV a motivačnímu dopisu mají všichni studenti možnost využít nabídky kariérového 
poradenství.  
 
Dvě z vyučujících naší školy v současné době v rámci svého probíhajícího psycho-
terapeutického výcviku na webových stránkách školy nabízejí a ve škole poskytují bezplatné 
psychologické poradenství pro studenty i zájemce z řad veřejnosti.  
 
ADAPTAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ POBYT V DAŇKOVICÍCH 
 
V minulých letech se nám osvědčil koncept společného pobytu všech studentů mimo školu. 
A tak se na podzim již potřetí sešly všechny tři ročníky na třídenním pobytu v Daňkovicích. 
Pro studenty prvního ročníku měl pobyt formu adaptačního kurzu pod vedením Elišky 
Kučerové (lektorky osobnostně sociálního výcviku) a Tomáše Kozla (učitele teorií a metod 
sociální práce).  
 

 
 

Adaptační aktivity prvního ročníku v říjnu 2019 
 
Na adaptačních aktivitách se podílelo a podle svých možností vypomáhalo několik studentů 
z vyšších ročníků a také vedoucí třídní skupiny Jan Vybíral. Aktivity byly zaměřeny na 
komunikaci, sebepoznání a týmovou spolupráci a byly vždy propojeny s následnou reflexí, 
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zpětnou vazbou a rozhovorem. Vzhledem k tomu, že pobyt probíhal v krásném prostředí 
Vysočiny a počasí nám nesmírně přálo, konala se většina aktivit venku. Studenti tak strávili 
spoustu času na čerstvém vzduchu. Atmosféru adaptačního kurzu zachycuje i krátké video 
na školním YouTube kanálu.  
 
Náplní pobytu studentů druhého a třetího ročníku byly už tradičně instrukce a konzultace 
týkající se tvorby jejich ročníkových a absolventských prací, bibliodrama (práce s biblickým 
textem), kazuistické semináře z oblasti práva, výcvik v komunikačních technikách apod. 
Večery pak patřily společnému programu pro studenty všech tří ročníků. Díky dobrému 
počasí došlo dokonce i na táborák. 
 
Společně strávený čas v Daňkovicích byl opět přínosný jak pro studenty, tak pro vyučující. 
Prožít několik dnů v neformálním prostředí, mít čas na setkání a rozhovory je velmi vzácné 
a nesamozřejmé. Jsme také vděčni provozovatelům penzionu Selský dvůr za velkou vstříc-
nost a báječnou kuchyni.   
 
PUBLIC RELATIONS 
 
V průběhu celého školního roku 2019/2020 jsme pokračovali v budování PR školy. Navštívili 
jsme několik středních škol v Brně i jinde v jihomoravském regionu a prezentovali naši školu 
jako dobrou možnost, kde pokračovat po maturitě. Psali jsme o naší škole do různých 
periodik, nejčastěji do evangelického časopisu Český bratr. Nejvíce úsilí jsme ale vyvíjeli 
v digitálním světě: Vytvářeli jsme nový obsah pro náš školní profil na Facebooku, pravidelně 
aktualizujeme webové stránky a zkoušíme rozjet instagramový profil. Pomalu, ale jistě 
přibývá videí na našem školním YouTube kanálu. 
 

 
 

                                           Školní profil na Facebooku                    Školní účet na Instagramu 
 
Naše komunikace se obrací ke studentům středních škol s oborem sociální činnost, k našim 
studentům a absolventům, dále pak dovnitř naší církve (ČCE) a konečně i k široké veřejnosti. 
Primární je pro nás pochopitelně komunikace s potenciálními zájemci o studium, jelikož 
z nich se rekrutují naši studenti. Intenzivní a soustavná práce na poli PR od roku 2017 se tak 
promítá do zájmu uchazečů, který již právě od roku 2017 nekopíruje nepříznivý demografický 
vývoj maturitních ročníků:    
 

Uchazeči 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Přihlášení 61 49 40 23 47 47 82 72 

Přišli ke zkoušce 45 41 35 19 37 35 53 49 

Přijatí 39 39 25 19 36 26 46 38 

Zapsaní 31 33 19 15 24 24 35 35 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UzWVUuLOTbU&ab_channel=EAbrnoVo%C5%A1
https://www.facebook.com/eabrno
https://vos.eabrno.cz/
https://www.instagram.com/eavosbrno/
https://www.youtube.com/channel/UCXxz-yOTw6-YDFcsP_10nuA


 

11 
 

KONTROLNÍ ČINNOST 
 
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla v naší škola žádná mimořádná kontrolní činnost. 
Poslední inspekce ČŠI byla realizována ve školním roce 2018/2019.  
 
COVID-19 
 
Nepříjemnou a bezprecedentní komplikací školního provozu byla pro naši školu – jako 
ostatně pro všechny školy v ČR – epidemie viru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Od 
12. března do konce května se naši studenti nesměli účastnit prezenční výuky. Teoretická 
výuka ve škole byla nahrazena distanční výukou, která zahrnovala jak online výuku 
v prostředí MS Teams, tak i samostudium elektronicky dodaných materiálů. Platforma MS 
Teams byla hojně využívána také k neformálnímu setkávání vyučujících a studentů, ke 
konzultaci absolventských prací a k pedagogickým a provozním poradám. Odbornou praxi 
studenti absolvovali podle možností buď během letního období, pokud to situace v sociálních 
institucích dovolovala, nebo pak o prázdninách. Naštěstí byla epidemiologická opatření 
zmírněna v červnu, takže mohlo prezenční formou proběhnout absolutorium třetího ročníku 
i přijímací pohovory uchazečů o studium. 
 

 
 

Sociální distance během absolutoria v červnu 2020 
 
Jsme hrdí na naše studenty, kteří v době nouzového stavu neváhali přiložit ruku k dílu 
a zapojili se do poskytování potřebné pomoci v sociálních zařízeních či v okolí svého bydliště 
podle aktuálních potřeb. 
 
Zkušenost s distanční výukou z jara 2020 bude patrně možné zúročit i ve školním roce 
2020/2021, kde lze bohužel očekávat další vlny epidemie a souvisejících opatření.  
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PEDAGOGOVÉ 
 
 
PEDAGOGOVÉ A DALŠÍ PRACOVNÍCI 
 
Ve vyšší odborné škole ve sledovaném období působilo celkem 25 pedagogů. V tomto počtu 
jsou zahrnuti 4 interní a 21 externích zaměstnanců-pedagogů. Z technicko-hospodářských 
zaměstnanců pracuje ve škole jedna hospodářka a asistentka ředitelky na celý úvazek. Úklid 
školy byl zajištěn prostřednictvím studentek SZŠ EA z domova mládeže. 
 
Pedagogický sbor naší školy je složen především z profesionálů v mladším a středním věku. 
Typický pedagog pracuje jako sociální pracovník a k tomu učí na naší škole. Několik 
pedagogů přednáší na VŠ nebo pracuje ve veřejné výzkumné instituci. Dlouhodobě máme 
s tímto složením pedagogického sboru, které je založeno na externích odbornících, dobrou 
zkušenost.  
 

 
 

Tváře naší školy – zleva: Renáta Michálková (ředitelka), Zdeňka Dohnalová (sociální peda-
gogika a supervize), Robert Trbola (sociální politika), Marta Židková (školní kaplanka), Hana 
Netočná (angličtina a praxe), Tomáš Kozel (teorie a metody sociální práce), Marta Joanidis-
ová (hospodářka), Jan Vybíral (filosofie a etika), Alena Brožková (právo). Více tváří nalezne-
te na stránce vos.eabrno.cz/lide. 
 
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A PÉČE O LIDSKÉ ZDROJE  
 
Naši pedagogové obvykle sami ze svého zájmu usilují o profesní růst formou dalšího 
vzdělávání, které buď souvisí s jejich profesí mimo školu, anebo souvisí přímo s výukou 
u nás (např. supervizní výcvik pro potřeby naší školy). V minulosti jsme vždy měli na další 
vzdělávání učitelů prostředky v tzv. sociálním fondu pro zaměstnance. Ve školním roce 
2019/2020 jsme využívali finanční prostředky ze strukturálních fondů, konkrétně z tzv. 
Šablon (OP VVV). Letos na naší škole také probíhala tandemová výuka jazyků, základů 
křesťanství a metod sociální práce – při této formě výuky mj. docházelo k rozvoji kompetencí 
zúčastněných pedagogů.  
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Pokud jde o péči o lidské zdroje, usilujeme o to, aby u nás naši pedagogové učili rádi, což se 
podle různých formálních i neformálních evaluací daří. Dlouhodobě budujeme naši školu jako 
instituci, která je family-friendly: operativně sháníme vhodné zástupy za mladé kolegyně, 
které odcházejí pečovat o své děti, a pak jim vycházíme časově vstříc při jejich návratu do 
výuky. Příležitostně zajistíme hlídání dětí, když kolegyně neseženou jinou variantu. 
 
Se všemi vyučujícími se vídáme na pedagogických poradách a při neformálním 
předvánočním obědu. Bohužel se letos nepodařilo kvůli epidemii COVID-19 zorganizovat 
setkání s emeritními pracovnicemi EA. 
 

 
 

Průběh provozních porad byl ve školním roce 2019/2020 komplikován  
hygienickými opatřeními – přesto panovala výborná atmosféra 
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DUCHOVNÍ ŽIVOT ŠKOLY 
 
 
Školní rok 2019/2020 zahájily tradičně obě brněnské školy Evangelické akademie společnou 
bohoslužbou v Červeném kostele. Hostem na kazatelně byl synodní senior Českobratrské 
církve evangelické Daniel Ženatý. V rámci bohoslužby byla jím a koordinátorkou škol EA 
Helenou Wernischovou uvedena oficiálně do služby kaplanka škol Marta Židková. Hudebně 
bohoslužbu obohatili studenti Církevní konzervatoře EA v Olomouci. Jezdí k nám již pravidel-
ně a jsme za to velmi vděčni. Na bohoslužbu nám přivezly ukázat nové elektrické koloběžky 
ředitelka brněnského střediska Diakonie ČCE spolu s vedoucí pečovatelkou. Právě na tyto 
koloběžky, které slouží pečovatelkám v péči o klienty, přispěli studenti a pedagogové během 
bohoslužeb v loňském roce. A díky sbírce ze zahajovací bohoslužby mohli v Diakonii koupit 
ještě koloběžku třetí – červenou. A to je velká radost! Spolupráce s brněnským střediskem 
Diakonie je velmi dobrá a moc nás to těší. (Paní ředitelka Lenka Svobodová s námi jela 
v adventu i do Stuttgartu a chceme v této spolupráci pokračovat).  
 

 
 

Synodní senior ČCE Daniel Ženatý a naše školní kaplanka Marta Židková  
během zahájení školního roku 2019/2020 v Červeném kostele 

 
V průběhu roku jsme se třikrát setkali v prostorách školy k bohoslužebně-meditačnímu 
setkání (v liturgickém období adventním, vánočním a postním). Kaplanka vždy připravila 
zamyšlení nad biblickým textem a modlitby a studentky z hudebního kroužku pod vedením 
Jana Vybírala zpívaly příhodné křesťanské písně. K velikonočnímu setkání v souvislosti 
s uzavřením škol již nemohlo dojít. Nové situace přinášejí nové výzvy, a tak kaplanka pro 
studenty a kolegy připravila „audioverzi“ velikonoční zvěsti a rozeslala ji mailem. Červnové 
závěrečné bohoslužby se konaly opět v Červeném kostele. Probíhaly v nestandardním 
režimu zvýšených hygienických opatření v rouškách, a tak jsme si více než kdy dřív 
uvědomovali nesamozřejmost vzájemné blízkosti a osobního setkání. Byli jsme velmi vděčni 
za to, že se vůbec konat mohly, že všechny naše absolventky dokázaly v komplikované 
covidové situaci úspěšně dokončit studium a my jim mohli předat diplomy.   
 
Advent a vánoce se u nás ve škole nesly v duchu: evangelium, andělé, zpěv, cukroví, svařák 
a dobročinný jarmark spojený s vyráběním. Letos chtěli studenti přispět na podporu osobní 
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asistence u dětí z rané péče. Výtěžek z prodeje různých vlastních výpěstků, pochutin, ovčích 
nohou a výrobků dohromady se sbírkou z adventní bohoslužby Střední zdravotnické školy 
Evangelické akademie v Brně Líšni činil téměř 14 000 Kč. Podílet se na takovýchto akcích je 
velká radost. Naši studenti jsou skvělí a jsme na ně velice hrdí. Během podzimu a zimního 
období se opětovně zapojili i do dalších projektů se sociální a charitativní tématikou (Koláč 
pro hospic, Den válečných veteránů – sbírka pro Paměť národa, Světový den Downova 
syndromu, Světový den autismu, Den Jom-ha-šoa, Krabice od bot ad.). 
  

 
 

Studentky druhého ročníku při sbírce pro Paměť národa (Den válečných veteránů)   
 
Garantem duchovního rozměru veškerého dění na EA je školní kaplanka Marta Židková. 
Organizuje a připravuje bohoslužebná shromáždění, zahajuje duchovním slovem pedago-
gické porady, vede řadu pastoračních rozhovorů a doprovází studenty v obtížných situacích. 
Podílí se na organizaci různých mimořádných akcí a se studenty všech ročníků se pravidelně 
setkává v přímé pedagogické činnosti. Vedle setkání ve škole vyhledává i všechny možné 
způsoby setkání mimo prostor školní budovy. I v tomto školním roce byla se studenty jak na 
třídenním soustřední v Daňkovicích, tak na studijním pobytu v německém Stuttgartu. Tyto 
společné akce nabízejí více času ke společnému sdílení a rozhovorům. Jádrem práce 
kaplanky je osobní setkání se studenty. Uzavření škol, ke kterému došlo ze dne na den, ji 
(stejně jako řadu dalších) postavilo před úplně novou zkušenost a stalo se to vlastně novou 
výzvou. Během velmi nervózního začátku covidových omezení telefonicky kontaktovala 
všechny studenty školy, byla jim k dispozici v podstatě neomezeně, snažila se podporovat 
a povzbuzovat jak je, tak kolegy. V rámci distanční výuky pokračovala v započatých 
tématech, zároveň se ale také otevřel prostor pro témata nová. Sami studenti vyhledávali 
další „setkání přes monitory“ i mimo rozvrh. A tak omezení přinesla i nové možnosti, způsoby 
komunikace, nové otázky a formy práce.  
 
V naší škole panuje vzácně dobrá atmosféra mezi učiteli a kolegy, naprosto nesamozřejmý 
fakt, že se ve škole vzájemně respektujeme a máme se rádi. Myslíme si, že to je poznat a že 
se i naši studenti ve škole cítí dobře a bezpečně. Také v tom je patrný duchovní rozměr naší 
školy. Jsme rádi, že můžeme být součástí Evangelické akademie. 
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NAŠI ABSOLVENTI V ROCE 2020 

 
 
MAPOVÁNÍ ABSOLVENTŮ 
 
Na jaře 2020 jsme v rámci projektu, který chce zmapovat aktuální uplatnění absolventů 
sociálních vyšších odborných škol Evangelické akademie v Brně a Praze, oslovili naše 
absolventy s dotazem, zda v roce 2020 pracují v oboru a pokud ano, v jakém zařízení, na 
jaké pozici a s jakou cílovou skupinou.  
 
Celkem 130 absolventů naší školy odpovědělo, že v roce 2020 pracuje v oboru sociální 
práce. Z uvedených dat pak lze vyčíst následující: 
 
V jakých institucích podle typu zřizovatele 
pracují naši absolventi? 
 

Státní 73 

NNO 32 

Církevní 22 

Komerční 2 

OSVČ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

V jakém kraji naši absolventi pracují? 
 

Jihomoravský 91 

Vysočina 13 

Praha 6 

Zlínský 6 

Královéhradecký 4 

Pardubický 3 

Jihočeský 2 

Středočeský 2 

Olomoucký 2 

Švédsko 1 

 
S jakou cílovou skupinou naši absolventi nejčastěji pracují?* 
 

Senioři 33 Jiné 7 

Děti a mládež 27 Etnické menšiny 6 

Lidé se zdravotním 
postižením 

27 
Pacienti v 

nemocnicích 
5 

Rodiny 23 
Lidé ve výkonu 

trestu 
4 

Lidé ohrožení 
ztrátou bydlení 

14 
Děti v náhradní 

rodinné péči 
3 

Lidé s duševním 
onemocněním 

12 Nezaměstnaní 2 

Lidé v krizi 11 Pečující 2 

Lidé se závislostmi 10 
Lidé ohrožení 

domácím násilím 
1 

 

* Někteří uvedli více cílových skupin, součet je proto vyšší než 130. 

 
ABSOLVENTKY Z ROČNÍKU 2019/2020 
 
Studentky posledního ročníku letos zvládly absolutorium velice úspěšně. A to navzdory všem 
obtížím spojeným s pandemií COVID-19. Nouzová opatření zasáhla zejména do psaní 
absolventských prací, protože se ze dne na den zavřely knihovny a navíc většina studentek 
plánovala na jaře provádět výzkumné rozhovory. Odborná literatura se tudíž sháněla obtížně 
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a podoba výzkumu se musela operativně přizpůsobit nové realitě. Některé studentky si také 
vyzkoušely náročnou praxi v první linii. 
 
Samotné absolutorium již mohlo proběhnout v prostorách školy za dodržení hygienických 
opatření. Podporou pro studentky byla jako vždy naše školní kaplanka Marta Židková, který 
byla přítomna buď přímo u zkoušení, nebo „v zákulisí“, a podle situace se snažila být 
studentkám posledního ročníku v jejich nervozitě a stresu nablízku. Nakonec vše dopadlo 
nad očekávání dobře: absolutorium udělaly všechny studentky napoprvé a většina z nich 
dokonce s vyznamenáním. Blahopřejeme! 
 

 
 

Mezi absolventy naší školy v červnu 2020 přibylo dalších 11 úspěšných studentek 
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DOMOV MLÁDEŽE 
 
 
Součástí školy je domov mládeže, koncipovaný především jako ubytovací zařízení pro dívky, 
s maximální kapacitou 27 lůžek. Kapacita zařazená v rejstříku škol a školských zařízení je 22 
lůžek. Domov mládeže poskytuje internátní ubytování studentkám ze Střední zdravotnické 
školy Evangelické akademie a také některým studentkám naší vyšší odborné školy sociálně 
právní. V případě volných míst je poskytnuto ubytování studentkám z brněnských středních, 
vyšších odborných a vysokých škol. Víkendové ubytování je obvykle nabízeno také široké 
veřejnosti, od jara 2020 je ovšem tato nabídka dočasně pozastavena kvůli epidemiologickým 
opatřením.  
 
V domově mládeže pracovaly ve sledovaném období dvě vychovatelky. V průběhu roku bylo 
v domově mládeže ubytováno celkem 24 studentek; některé studentky během roku ukončily 
ubytování, ale místo nich byly přijaty jiné žadatelky o místo. Složení ubytovaných bylo 
následující: 19 studentek středních škol, 5 studentek VOŠ. Studentky vytvořily jednu 
výchovnou skupinu v rozmezí 15–25 roků. Detailní složení ubytovaných studentek ukazuje 
následující tabulka: 
 

Škola Počet ubytovaných 

Střední zdravotnická škola EA 11 

EA, VOŠ sociálně právní 5 

Pedagogické lyceum Lerchova 4 

Střední zdravotní škola Jaselská 1 

Střední zdravotnická škola Grohova 1 

Škola uměleckých řemesel 2 

Celkem 24 

 
Vzhledem k tomu, že věkový průměr ubytovaných studentek v posledních letech roste  –
ve sledovaném školním roce byl na hranici 20 let – není jednoduché udržet koncepci 
středoškolského domova mládeže. Vedoucí domova mládeže Markéta Kleinwächterová 
k tomu říká: „Výchovně-vzdělávacích cílů se snažíme dosáhnout individuálním přístupem, 
vyzdvihnutím pozitivních hodnot a tím, že stavíme na kladných vlastnostech ubytovaných 
dívek. Studentky vedeme ke vzájemnému respektu a ohleduplnosti. Vzájemná vstřícnost, 
ochota pomoci a dobrá komunikace jsou naším cílem, stejně tak případná pomoc při 
přípravách na výuku (týká se především studentek SŠ). Studentkám se snažíme vštěpovat 
zásady slušného vychování a jít jim příkladem. Pravidelnou komunikací jsme se snažily 
předcházet osobním konfliktům a nedorozuměním.“ 
 
Během školního roku byly realizovány dva kluby: Filmový klub nabídl studentkám rozmanité 
filmové žánry a byl zaměřen na sociální témata: úlohu a postavení jednotlivce ve společnosti, 
život s handicapem, poslušnost k systému na úkor vlastního svědomí, odpovědnost za životy 
druhých apod. V Klubu logiky a her mohly studentky společně řešit logické, matematické 
a lingvistické šifry, společně mohly hrát různé šifrovací, karetní a deskové hry, které jsou 
v domově mládeže k dispozici. 
 
Pokud jde o další formy vzdělávání, některé studentky využívaly pravidelně nabídku 
doučování z matematiky a češtiny. Během podzimu 2019 docházela do domova mládeže 
rodilá mluvčí a doučovala studentky angličtinu. Na začátku každého měsíce byly studentky 
informovány o aktuálním kulturním a společenském dění v městě Brně. K dispozici mají 
dobře vybavenou knihovnu. Ke sportovnímu vyžití mají ubytované studentky po ruce 
spinningové trenažery.  
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V kroužku vaření se studentky podílely na přípravě společných večeří. Dívky samostatně 
naplánovaly, nakoupily a uvařily. Vychovatelka byla vždy nápomocna jak s vytvořením 
rozpočtu, tak praktickými radami. V předvečer vánočních svátků byla již tradičně na internátě 
pořádána vánoční slavnost s malým kulturním programem. Studentky se podílely na 
přípravách večeře a samostatně připravily kulturní program. Akce se zúčastnili i učitelé ze 
Střední zdravotní školy EA a z EA VOŠ sociálně právní.  
 

 
 

Vánoční slavnost v domově mládeže v prosinci 2019 
 
Provoz domova mládeže byl ve školním roce 2019/2020 přerušen v důsledku epidemie 
COVID-19. Podle nařízení Vlády ČR byla přerušena výuka ve školách a školských 
zařízeních, a tím bylo přerušeno i ubytování na internátech a domovech mládeže v celé ČR.   
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 
 
 

Výsledek hospodaření 

Provozní náklady 4 710 392 Kč 

Provozní výnosy 820 150 Kč 

Provozní dotace 3 918 115 Kč 

Zisk 27 873 Kč 

 
 

Stav fondů 

Sociální fond zaměstnanci 190 402 Kč 

Sociální fond studenti 255 100 Kč 

Rezervní fond 0 Kč 

Celkem 445 502 Kč 
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